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REZUMAT
Limfomul difuz cu celulă mare B (Diff use Large B-Cell Lymphoma = DLBCL), cel mai frecvent tip de limfom non-

Hodgkin (LNH), se caracterizează printr-o mare heterogenitate sub aspect clinico-evolutiv, histologic şi molecular. 
Prezentăm rezultatele unui studiu ce a inclus 98 de pacienţi diagnosticaţi şi trataţi pentru DLBCL. Două treimi 
dintre pacienţi provin din mediul urban (61,2%), cu o predominanţă a sexului masculin (M = 63,4%; F = 36,6%), 
cu un raport M/F = 2/1. Vârsta mediană a fost 61,5 ani, jumătate dintre subiecţi având vârste cuprinse între 48,75 
şi 71 de ani. 15,3% dintre pacienţii din lotul de studiu au asociat la diagnostic infecţii virale, majoritatea de tip 
hepatitic (VHC – 46,7%; VHB – 33,3%). Determinările extraganglionare au fost evidenţiate la o treime dintre 
pacienţi, cele mai frecvente fi ind cele medulare, la nivelul cercului Waldayer, gastrice, pleuro-pulmonare, la nivelul 
ţesuturilor moi, osoase, cerebrale etc. Factorii care au infl uenţat nefavorabil supravieţuirea au fost: stadiul clinic 
avansat la diagnostic (mediana supravieţuirii atinsă după 54 de luni faţă de 82 de luni în cazurile diagnosticate în 
stadii incipiente, prezenţa simptomelor B (s-a corelat cu recăderea bolii P = 0,058), prezenţa determinărilor 
extraganglionare (mediana a supravieţuirii de 25 de luni comparativ cu 33 de luni în absenţa lor), valori mari ale 
LDH-ului seric (P = 0,010), indicele de proliferare Ki67 > 70% (corelat cu valori mari ale LDH, P = 0,05) şi fenotip 
de tip non-centru germinativ al proliferării tumorale (mediana supravieţuirii a fost atinsă după 48 de luni, comparativ 
cu 86 de luni în cazurile de DLBCL cu fenotip de centru germinativ). Asocierea anticorpilor monoclonali la PCT a 
îmbunătăţit semnifi cativ (P = 0,01) obţinerea RC pe lotul studiat. DLBCL rămâne un grup de LNH caracterizat 
printr-o mare diversitate, aspect care determină necesitatea identifi cării de noi factori cu impact prognostic şi de noi 
ţinte terapeutice.
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ABSTRACT
Diff use large B cell lymphoma (Diff use Large B-Cell Lymphoma = DLBCL), the most common type of non-

Hodgkin lymphoma (NHL) is characterized by a great heterogeneity in terms clinico-evolutionary and molecular 
histology. We present results of a study of 98 patients diagnosed and treated for DLBCL. Two thirds of patients from 
urban areas (61.2%), with a predominance of males (M = 63.4%, F = 36.6%), with a ratio M / F = 2/1. Median age 
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was 61.5 years, half of the subjects with ages between 48.75 and 71. 15.3% of patients in the study group at diagnosis 
associated viral infections, most type hepatitis (HCV – 46.7%, HBV – 33.3%). Extranodal determinations were 
highlighted in a third of patients, the most common being the bone marrow, the circle Waldayer, stomach, pleuro-
pulmonary, soft  tissue, bone, brain, etc.. Factors that adversely infl uenced survival were advanced clinical stage at 
diagnosis (median survival reached aft er 54 months compared to 82 months in cases diagnosed in the early stages, 
this symptom B (correlated with disease relapse P = 0.058), presence of extranodal determinations ( median survival 
of 25 months compared with 33 months in their absence), high levels of serum LDH (P = 0.010), Ki67 proliferation 
index > 70% (correlated with elevated LDH, P = 0.05) and phenotype of non-germinal center proliferation of tumor 
(median survival was reached aft er 48 months compared with 86 months in cases of DLBCL with germinal center 
phenotype). Association of monoclonal antibodies to PCT signifi cantly improved (P = 0.01) obtaining RC study 
group. NHL DLBCL remains a group characterized by a great diversity aspect that determines the need to identify 
new prognostic factors and impact of new therapeutic targets.

Key words: DLBCL, prognosis

INTRODUCERE
Limfomul difuz cu celulă mare B (Diff use 

Large B-Cell Lymphoma = DLBCL) este cel mai 
frecvent ti p de limfom non-Hodgkin (LNH), re-
prezentând 35-40% din toate cazurile. DLBCL 
este o boală heterogenă în ceea ce priveşte ca-
racteristi cile histologice şi clinice, sugerând exis-
tenţa unor subclase disti ncte biologic în cadrul 
acestei enti tăţi (1). Conform clasifi cării OMS, 
există mai multe variante de DLBCL (2,3), fi ecare 
dintre acestea cu caracteristi ci histopatologice, 
clinico-evoluti ve mai mult sau mai puţin dis-
ti ncte.

CD20 este exprimat în majoritatea cazurilor 
de DLBCL, acestea având indicaţie pentru trata-
mentul cu anti CD20/Rituximab asociat chimio-
terapiei convenţionale. DLBCL CD20 negati v 
(plasmablasti c, primiti v efuzional, asociat cu in-
fl a maţia cronică etc.) reprezintă aproximati v 1% 
dintre DLBCL (2,3).

Analiza profi lului expresiei genice prin cDNA 
microarray în DLBCL a identi fi cat două subgru-
puri moleculare disti ncte: cu profi l genic de 
celulă B centru germinati v-like (GCB) şi non-
centru germinati v-like (non-GCB sau acti vat). 
Din cauza costurilor ridicate ale GEP, diverse 
gru puri de studii au încercat identi fi carea de 
markeri imunohistochimici ca şi substi tut pentru 
GEP, cele mai uzitate fi ind algoritmul Hans (4), 
cu o concordanţă de aproximati v 80%, şi algorit-
mul Choi (5). 

Clinic, pacienţii cu DLBCL prezintă un spectru 
larg de aspecte. Pacienţii prezintă frecvent ade-
no pati i, dar implicarea extranodală (tract gastro-
intesti nal, piele, SNC, oase, testi cul) poate fi  
întâlnită la aproximati v 40% dintre cazuri (6). Ju-
mătate dintre pacienţi sunt diagnosti caţi în 
stadiu avansat de boală (III/IV), prezentând şi 
simptome B.

Majoritatea pacienţilor cu DLBCL primesc 
tra tament cu anti corp monoclonal anti CD20/

Rituximab adăugat la cura CHOP, la 70-80% din-
tre pacienţi obţinându-se remisiunea com pletă 
(RC). Unii dintre aceşti  pacienţi dezvoltă mai 
târziu boală recurentă, de multe ori cu evoluţie 
letală. 10-20% prezintă boală refractară la chi-
mioterapie, cu un prognosti c foarte sumbru (7).

În DLBCL transplantul este indicat în cazurile 
cu risc înalt, în bolile refractare la terapia R-CHOP 
şi în caz de recădere (8). 

Arti colul prezintă rezultatele unui studiu 
clinico-patologic desfăşurat pe un lot de pacienţi 
diagnosti caţi cu DLBCL şi trataţi în Clinica de 
Hematologie a Spitalului Clinic „Colţea“. 

MATERIAL ŞI METODĂ

Este un studiu cu o componentă retrospecti vă 
şi una prospecti vă, desfăşurat pe o perioadă de 
5 ani, incluzând 98 de pacienţi diagnosti caţi şi 
trataţi pentru DLBCL. 

Studiul clinic s-a desfăşurat pe baza examinării 
clinice a pacienţilor şi a datelor din foile de ob-
servaţie clinică. Pentru fi ecare pacient a fost 
completată o fi şă de urmărire clinică care a cu-
prins date referitoare la: date personale (sex, 
vârstă, mediu urban/rural, antecedente perso-
nale semnifi cati ve (expunere la radiaţii, toxice, 
substanţe potenţial cancerigene, boli auto-
imune, virusuri hepati ti ce etc.), antecedente he-
re docolaterale semnifi cati ve (neoplazii limfoide 
şi nonlimfoide); debutul bolii; examenul clinic 
(lo calizarea şi caracteristi cile adenopati ilor, pre-
zenţa/absenţa simptomelor B, stadiul clinic Ann 
Arbor); date biologice (ne-am axat în principal 
pe valorile hemoleucogramei, nivelul LDH seric, 
VSH, fi brinogen, beta-2 microglobulina); pre zen-
ţa determinărilor extraganglionare. 

Datele obţinute au fost analizate din punct 
de vedere stati sti c uti lizând programul SPSS ver-
siunea 18.0. 
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REZULTATE

Structura lotului
Lotul studiat a fost alcătuit din 98 de pacienţi 

cu DLBCL. Aproape două treimi dintre pacienţi 
provin din mediul urban (61,2%), cu o pre do mi-
nanţă a sexului masculin (M = 63,4%; F = 36,6%), 
cu un raport M/F = 2/1. Media şi mediana supra-
vieţuirii au fost relati v aceleaşi pentru cele două 
sexe, cu o medie a supravieţuirii uşor mai mare 
la sexul masculin (29,82 luni, comparati v cu 
25,33 luni la sexul feminin).

Vârsta mediană a fost de 61,5 ani, jumătate 
dintre subiecţi având vârste cuprinse între 48,75 
şi 71 de ani. Analiza exploratorie a vârstei paci-
enţilor în momentul dignosti cului şi trasarea 
histo gramei reparti ţiei pe grupe de vârstă (Fig. 
1) au arătat o distribuţie cu asimetrie negati vă, 
ce indică un procent mai mare de 50% dintre 
subiecţi cu vârsta peste vârsta medie (58,86 ani). 
Pentru studierea corelaţiilor între supravieţuire 
şi vârstă, pacienţii au fost împărţiţi în două gru-
puri: cu vârsta < 45 ani (80 de pacienţi) şi vârsta 
> 45 ani (18 pacienţi); media supravieţuirii a fost 
mai mare (37,50 luni) pentru grupul de pacienţi 
< 45 ani, decât pentru grupul de pacienţi > 45 
ani (26,87 luni), fără ca diferenţa sa fi e semni-
fi cati vă stati sti c (Fig. 2).

majoritatea de ti p hepati ti c (VHC – 46,7%; VHB 
– 33,3%) (Fig. 3)

FIGURA 1. Histograma reparti ţiei pe grupe de vârstă: 
distribuţie asimetrică negati vă 
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Parametrii clinici
Infecţii virale asociate. Studiul s-a axat pe 

pre zenţa infecţiilor cu posibil rol în limfomage-
neză şi care pot infl uenţa ati tudinea terapeuti că 
(do zele şi ritmul de administrare) şi implicit evo-
luţia bolii, cum ar fi  infecţiile hepati ti ce (VHB şi 
VHC), virusul HIV. 15,3% dintre pacienţii din lotul 
de studiu au asociat la diagnosti c infecţii virale, 

FIGURA 2. Corelarea vârstei cu supravieţuirea: 
supravieţuire mai bună în grupul < 45 ani
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FIGURA 3. Infecţiile virale asociate: predominanţa 
virusurilor hepati ti ce

Prezenţa simptomelor B. Jumătate dintre pa-
cienţi au prezentat minim un simptom B la diag-
nosti c, majoritatea asociind febră şi transpiraţii. 
Prezenţa simptomelor B (transpiraţii profuse) 
s-a corelat (p = 0,058) cu recăderea bolii şi, la 
li mita semnifi caţiei (p = 0,60), cu boala rezistentă 
(BR) (Fig. 4). A fost aplicat un fi ltru pentru se-
pararea celor care au prezentat simultan toate 
simptomele B (transpiraţii, febră, scădere pon-
de rală). Prezenţa tuturor simptomelor B nu a 
fost corelata cu RC, respecti v cu BR.

Determinările extraganglionare au fost evi-
denţiate la o treime dintre pacienţi, fi e la diag-
nosti c, fi e pe parcursul evoluţiei bolii. Cele mai 
frecvente determinări extraganglionare (Fig. 5) 
au fost cele medulare (14 cazuri), la nivelul cer-
cului Waldayer (10 cazuri, dintre care 7 la nivelul 
amigdalelor palati ne), gastrice (7 cazuri), pleuro-
pulmonare (6 cazuri), la nivelul ţesuturilor moi 
(5 cazuri), osoase (5 cazuri, cu localizare verte-
brală, femurală şi maxilară), cerebrale (5 cazuri) 
etc. Au fost constatate şi determinări extra gan-
glionare mai rar citate în DLBCL, cum ar fi  cazul 
a două paciente cu determinare ovariană sau 

Vârsta
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cazul unui pacient cu DLBCL cu localizare renală. 
8 pacienţi au prezentat determinări extra gangli-
onare multi ple. Prezenţa determinărilor extra-
gan glionare a reprezentat, pentru lotul studiat, 
un factor de prognosti c nefavorabil, cu o me-
diană a supravieţuirii de 25,40 luni (comparati v 
cu 33,68 luni în absenţa lor) şi o medie de 26,00 
luni (comparati v cu 32,00 luni). (Fig. 6). 

Stadiul clinic Ann Arbor. Trei sferturi dintre 
pa cienţi din lotul studiat au fost diagnosti caţi în 
stadiu clinic avansat de boală (III/IV), majoritatea 
asociind simptome B (Fig. 7). Mediana supra vie-
ţuirii a fost ati nsă în cazurile diagnosti cate în 
stadii avansate mai devreme (54 de luni) decât 
în cazurile diagnosti cate în stadii incipiente (82 
luni) (Fig. 8).

0 20 40 60 80
Timp deces

Cu
m

 S
ur

vi
va

l

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
nu
da
nu-censored
da-censored

Febra

0 20 40 60 80

Timp deces

Cu
m

 S
ur

vi
va

l

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
nu
da
nu-censored
da-censored

Scandpond

0 20 40 60 80

Timp deces

Cu
m

 S
ur

vi
va

l

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
nu
da
nu-censored
da-censored

Transpiraţii

FIGURA 4. Corelarea simptomelor B cu supravieţuirea: 
prezenţa transpiraţiilor a infl uenţat negati v 
supravieţuirea
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FIGURA 5. Determinările extraganglionare: cele mai 
frecvente au fost determinările medulare 
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FIGURA 6. Corelarea negati vă a determinărilor extra-
ganglionare cu supravieţuirea
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FIGURA 7. Stadiul clinic: pacienţii în stadii avansate au 
asociat frecvent simptome B 

Parametrii de laborator
Hemoglobina a variat între 5,2 şi 15, 7g/dl; 

nivelul mediu a fost de 12,057 g/dl, apropiat de 
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mediana de 12,200 g/dl. Anemia a fost asociată 
cu trombocitopenie şi/sau leucopenie (pancito-
penie) la pacienţii cu determinare medulară. 
Prezenţa anemiei severe a reprezentat un factor 
de prognosti c nefavorabil, cu o mediană şi o me-
die a supravieţuirii de 24,00 luni. (Fig. 9a şi b).

Trombocitele au prezentat variaţii între 
25.000/mmc (trombocitopenia fi ind asociată cu 
alte citopenii, la pacienţi cu determinare me-
dulară limfomatoasă) şi 776.000/mmc (trom bo-
citoza secundară DLBCL). Atât media valorilor 
trombocitelor (265.367/mmc), cât şi mediana 
(251.000/mmc) au fost în limita valorilor nor-
male. Trombocitoza secundară (prezentă în nu-
mai 9 cazuri) s-a asociat cu cea mai redusă me-
die de supravieţuire (de 21,66 luni), ceea ce 
su ge rează intervenţia şi a altor factori de 
prognosti c advers (Fig. 10a şi b).

FIGURA 8. Corelarea stadiului clinic cu supravieţuirea: 
mediana supravieţuirii mai scăzută în stadiile avansate
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FIGURA 9. Hemoglobina: majoritatea pacienţilor 
au avut valori > 10 g/dl (a); gradul de anemie nu a 
infl uenţat semnifi cati v supravieţuirea (b)
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FIGURA 10. Trombocitele: majoritatea pacienţilor au 
prezentat valori în limite normale (a); trombocitoza s-a 
asociat cu cea mai redusă medie de supravieţuire (b)

Lacti c dehidrogenaza serică (LDH) a prezen-
tat o valoare medie ridicată (880,7 UI/l), depă-
şind cu mult mediana de 591 UI/l, ati ngând, la 
unul dintre pacienţi, un maxim de 5.582 UI/l. 
LDH mare a reprezentat un factor de prognosti c 
nefavorabil, semnifi cati v stati sti c (p = 0,010) 
(Fig. 11a şi b)
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Parametrii imunofenotipici
Toate cazurile de DLBCL au fost CD20 poziti ve. 

Subti pul centrofolicular/acti vat al DLBCL a fost 
stabilit uti lizând algoritmul Hans (4) prin inter-
mediul a trei markeri: CD10, BCl6 şi MUM-1. 
35% dintre cazurile studiate au fost încadrate ca 
şi DLBCL cu origine centrofoliculară. Fenoti pul 
de ti p centrofolicular s-a asociat cu stadiu limitat 
(I/II) de boală la diagnosti c (exceptând 5 cazuri 
dez voltate pe limfoame B foliculare, diagnosti -
cate în stadiu avansat III/IV) şi cu răspuns mai 
bun la tratament (mediana supravieţuirii a fost 
ati nsă după 86 luni, comparati v cu 48 de luni în 
cazurile de DLBCL de ti p acti vat) (Fig. 12 a, b şi c).

Dintre factorii de proliferare ne-am axat pe 
studiul expresiei factorului nuclear de proliferare 
celulară Ki67. Valoarea Ki67 a variat între 40 şi 
90% dintre celulele tumorale. S-au conturat 
două grupuri de DLBCL: grupul în care expresia 
Ki67 a fost prezentă în peste 70% dintre celulele 
tumorale (65% dintre cazurile studiate) şi grupul 
cu valoarea Ki67 < 70% (35% dintre cazurile stu-

diate). Valorile Ki67 > 70% s-au corelat sta ti sti c 
(p = 0,05) cu valori mari ale LDH seric, fac tor de 
prognosti c nefavorabil (Fig. 13 a, b şi c).

Abordarea terapeutică
Pacienţii au fost trataţi cu polichimioterapie 

(cure de ti p CHOP) asociind, la două treimi dintre 
ei, anti corpi monoclonali (R-CHOP). Asocierea 
anti corpilor monoclonali la PCT a îmbunătăţit 
semnifi cati v stati sti c (p = 0,01) obţinerea RC. 
PCT de salvare – de ti p high-doses a fost opţiunea 
terapeuti că pentru 24 dintre pacienţi cu boală 
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FIGURA 11. LDH: majoritatea pacienţilor au prezentat 
valori mari ale LDH (a), cu impact nefavorabil asupra 
supravieţuirii (b)

FIGURA 12. DLBCL cu origine centrofoliculară au 
prezentat morfologie centroblasti că (a – HE, ob 10x), 
poziti vare pentru CD10 (b – coloraţie IHC pentru CD10, 
ob 10x) şi cu răspuns mai bun la tratament (c)
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progresivă, boală rezistentă la tratamentul ini-
ţial sau afl aţi în recădere precoce. Radio te rapia: 
17 pacienţi au primit radioterapie, pe masele 
tumorale reziduale (mai ales medias ti nale) în 
completare, la sfârşitul curelor de poli chi mio-
terapie. Tratamentul chirurgical: a fost o opţiune 
terapeuti că (dar și în scop diagnosti c), înaintea 
începerii tratamentului citostati c, la 23 de pa ci-
enţi cu localizări extraganglionare ale DLBCL 
(gas tric, splenic, amigdalian etc.).

Pe parcursul studiului, 25 dintre pacienţi au 
fost pierduţi din evidenţă. Pentru restul de 73 
de pacienţi, remisiunea la sfârșitul curelor de 
chimioterapie CHOP/R-CHOP a fost înregistrată 
la 72,5% dintre pacienţi (26 fi ind consideraţi în 
remisiune totală și 45 în remisiune parţială).

DISCUŢII
DLBCL reprezintă cel mai frecvent grup de 

LNH, majoritatea studiilor dând un procent care 
depășește 30% din totalul LNH (153,154) și 
peste 80% dintre LNH agresiv (9). Diagnosti cat 
la toate vârstele, DLBCL reprezintă o importantă 
problemă de sănătate, atât prin morbiditate/
mor talitate, cât și prin costurile mari necesare 
pentru diagnosti c și tratament. Vârsta medie la 
diagnosti c este de aproximati v 70 de ani și pre-
zintă o frecvenţă puţin mai mare la bărbaţi decât 
la femei.

Prezentul studiu include 98 de pacienţi diag-
nosti caţi cu DLBCL și trataţi în Clinica de Hema-
tologie a Spitalului Clinic Colţea, București . Două 
treimi dintre pacienţi provin din mediul urban 
(61,2%), cu o predominanţă a sexului masculin 
(M = 63,4%; F = 36,6%), cu un raport M/F = 2/1. 
Vârsta mediană a fost 61,5 ani, jumătate dintre 
subiecţi având vârste cuprinse între 48,75 şi 71 
de ani. 

Trei sferturi dintre pacienţii din lotul studiat 
au fost diagnosti caţi în stadiu clinic avansat de 
boală (III/IV), majoritatea asociind simptome B 
(Fig. 7). Mediana supravieţuirii a fost ati nsă în 
ca zurile diagnosti cate în stadii avansate mai de-
vreme (54 luni) decât în cazurile diagnosti cate 
în stadii incipiente (82 luni). Prezenţa simpto-
me lor B (traspiraţii profuse) s-a corelat (p=0,058) 
cu recăderea bolii şi la limita semnifi caţiei 
(p=0,60) cu boala rezistentă (BR). Stadiul clinic 
avansat este citat ca şi un factor de prognosti c 
ne favorabil inclusiv după introducerea Rituxi-
mab la curele de ti p CHOP (10).

Comparati v cu pacienţii cu tumori solide, cei 
cu DLBCL, prezintă o incidenţă crescută a in-
fecţiei cu VHB (15,5%,P=0,001) (11). Un studiu 
publicat în 2011 a evidenţiat asocierea dintre 
LNH-B agresive şi infecţiile cu VHB si VHC în 
România, zona endemic pentru aceste infecţii 
virale (12). Pacienţii cu DLBCL asociate cu VHC 
prezintă genoti pul 1 viral, spre deosebire de 
pacienţii cu LNH-B indolente la care predomină 
genoti pul 2 viral (13). Pe lotul studiat, 15,3% 
dintre pacienţii din lotul de studiu au asociat la 
diagnosti c infecţii virale, majoritatea de ti p he-
pati ti c (VHC – 46,7%; VHB – 33,3%). Aceste date 
sugerează rolul virusurilor hepati ti ce în limfo-
mageneză.

FIGURA 13. DLBCL (a, HE, ob 20x) cu indice de prolife-
rare Ki67 peste 70% (coloraţie IHC pentru Ki67, ob 10x) 
s-a asociat cu valori mari ale LDH seric (c)
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DLBCL reprezintă cel mai frecvent ti p de LNH 
în unele localizării extraganglionare (sfera ORL, 
sto mac, sistem nervos central, testi cul etc.). 
Clasifi carea OMS separă o serie de DLBCL pri-
miti v extraganglionare, cu o incidenţă scăzută 
(DLBCL primiti v al sistemului nervos central, 
DLBCL primiti v al piciorului de ti p „leg“, DLBCL 
intravascular, la care se adaugă LyG, DLBCL 
primiti v efuzional, DLBCL asociat cu infl amaţie 
cronică, DLBCL plasmablasti c, care au prepon-
derent localizare extraganglionară (2,3).

Determinarea medulară a reprezentat cea 
mai frecventă determinare extraganglionară pe 
lotul studiat (14,3%). Infi ltrarea măduvei osoase 
este raportată în aproximati v 20-30% dintre 
cazuri (cu o creştere a incidenţei în cazurile cu 
imunofenoti parea biopsiei osteo-medulare la 
stadializare (14). Punerea în evidenţă a celulelor 
tumorale în sângele periferic este însă rarisimă, 
asociată cu determinarea medulară (100% din-
tre cazuri), splenică (62%), pleuro-pulmonară 
(41%), hepati că (21%) sau osoasă (17%) (15).

La pacienţii incluşi în studiu, anemia severă a 
reprezentat un factor de prognosti c nefavorabil, 
cu o mediană şi o medie a supravieţuirii de 24,00 
de luni; însă înregistrarea celei mai reduse medii 
de supravieţuire în grupul pacienţilor cu anemie 
uşoară (19,00 luni) indică valoarea redusă, ca şi 
factor prognosti c, a gradului de anemie şi inter-
venţia altor factori prognosti ci. Pe lotul studiat, 
LDH a prezentat o valoare medie ridicată (880,7 
UI/l), depăşind cu mult mediana de 591 UI/; LDH 
mare a reprezentat un factor de prognosti c ne-
favorabil, semnifi cati v stati sti c (p = 0,010). Ane-
mia şi valorile mari ale LDH sunt citate ca fi ind 
asociate cu răspuns redus la curele de salvare la 
pacienţii cu DLBCL rezistente la tratament sau la 
recădere (10,16).

Ki67 (factor nuclear de proliferare celulară) a 
variat între 40 şi 90% dintre celulele tumorale. 
Valorile Ki67 > 70% s-au corelat stati sti c (p = 
0,05) cu valori mari ale LDH seric, factor de prog-
nosti c nefavorabil. Unii autori consideră un 
indice mare de proliferare ca fi ind asociat cu un 
prognosti c nefavorabil (17).

Profi lul genic (GEP) disti nge două grupuri de 
DLBCL: cu profi l genic de ti p centru germinati v-
like (GCB) şi de ti p acti vat (non-GCB). Costurile 
ridicate nu au permis introducerea GEP ca şi 
metodă curentă în diagnosti cul DLBCL. O serie 
de algoritmi a încercat să înlocuiască GEP 
uti lizând marker imunohistochimici. Primul care 
s-a impus a fost algoritmul Hans (4). Acesta este 

relati v simplu (uti lizează doar trei markeri IHC: 
CD10, BCL6 şi MUM-1/IFR4), cu o concordanţă 
de aprox 80% cu rezultatele obţinute în urma 
studiului GEP (4). În 2009, Choi şi colab (5), 
uti lizând doi markeri adiţionali (GCET1 şi FOXP1) 
propune un nou algoritm, de data aceasta cu o 
concordanţă de 93% cu rezultatele GEP. Pe lotul 
studiat, subti pul GCB/non-GCB al DLBCL a fost 
stabilit uti lizând algoritmul Hans (4). 35% dintre 
cazurile studiate au fost încadrate ca şi DLBCL cu 
origine centrofoliculară. Fenoti pul GCB s-a aso-
ciat cu stadiu limitat (I/II) de boală la diagnosti c 
şi cu răspuns mai bun la tratament (mediana 
supravieţuirii a fost ati nsă după 86 luni, com-
parati v cu 48 de luni în cazurile de DLBCL de ti p 
non-GCB). Alte studii au arătat, de asemenea, că 
pacienţii cu DLBCL de ti p GCB au un pronosti c 
mai bun şi după introducerea Rituximab (18, 19). 

Un trial de faza III al Nati onal Cancer Insti tute 
(19) cu DA-EPOCH-R (etoposid, prednison, vin-
cristi na, ciclofosfamida, doxorubicina si rituxi-
mab) în doze ajustate la pacienţi cu DLBCL la 
diagnosti c, a arătat, la 62 de săptămâni, pentru 
pa cienţii din grupa GCB o supravieţuire fără eve-
nimente (EFS) de 94%, iar pentru grupul non-
GCB de 58% (P = 0,008).

Asocierea anti corpilor monoclonali la PCT a 
îmbunătăţit semnifi cati v stati sti c (p = 0,01) obţi-
nerea RC pe lotul studiat, aspect evidenţiat şi de 
alţi autori (10). Tratamentul de ti p R-CHOP a fost 
raportat ca fi ind asociat cu o creştere semni fi -
cati vă a supravieţuirii globale la 5 ani (62% faţă 
de 54% pentru curele de ti p CHOP, P = 0,0004), 
inclusiv pentru pacienţii ≥ 80 de ani (20). 

CONCLUZII
DLBCL, cel mai frecvent grup de LNH, rămâne 

o categorie heterogenă sub aspect morfologic, 
imunofenoti pic, molecular şi clinico-evoluti v, 
cer cetările fi ind axate în principal în două 
direcţii:

identi fi carea de factori cu impact pro-• 
nosti c în vederea depistării la diagnosti c a 
pacienţilor cu risc mare de evoluţie ne-
favorabilă la tratamentele uzuale pentru 
abordarea de soluţii terapeuti ce alterna-
ti ve;
identi fi carea de noi ţinte moleculare pen-• 
tru sinteza de medicamente direcţionate 
în special împotriva proteinelor genelor 
im plicate în limfomageneză.
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